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  :املؤلف صورة
  

  
  

 
 و zinat و إىل أخيت األكرب chikooهدي هذا الكتاب إىل أخي و حبييب الغايل أُ

إىل منتديات العاصفة و أيضا  كما أُهديه sembawyoإىل أستاذي احملترف 
  .منتديات الفريق العريب للربجمة

 

 

 



 :الكتاب تأليف أسباب
 و هي دالة يف غاية األمهية فقد systemظرا لكثرة األسئلة عن استخدام الدالة ن

  .أفضلقررت أن أقوم بشرح مفصل هلا لكي يستوعبها املبتدئون بشكل 
  :البداية

  لنبدأ على بركة اهللا
  :أوال لنلق نظرة على الكود التايل

  
  . على الشاشةby elmoute2eli9:  ةيظهر اجلملطبعا هذا الكود 

 :نرجع قليال إىل السطر الرابع عشرل

  
 

   ملاذا كتبنا العبارة السابقة ؟؟؟*
اهلدف من العبارة السابقة هو إيقاف الربنامج حىت نتكن ِممشاهدة خمرجات ن م

 فكما تعلم أن احلاسوب بإمكانه القيام بآالف العمليات احلسابية و  ..الربنامج
 نظرا لبطئ اإلنسان مقارنة مع الكومبيوتر و!!! املنطقية للدقيقة الواحدة بل أكثر

  .فإننا حنتاج إىل إيقاف الربنامج حىت نشاهد النتائج
  
  



  ؟؟؟system ما هي الدالة *
 هي دالة تعمل كوسيط بني املستخدم و نظام التشغيل سواء كان systemالدالة 

  !!!ويندوز أو لينكس أو حىت ماكينتوش 
  ما هي فائدة هذه الدالة؟؟؟*

أنك تستعمل نظام لينكس أو ويندوز و تريد إدخال بعض أوامر الدوس لنفرض 
!!!  هذه املهمةsystemعندها ستتوىل الدالة ...أو أوامر لينكس يف برناجمك

  :كيف؟؟؟ إليك املثال
  ; ()clrscrطبعا بإمكاننا استخدام الدالة , نريد اآلن مسح شاشة البـرنامج 

مع األمر املناسب و  system تخدم الدالةنسسلكننا  conio.hاملوجودة يف املكتبة 
  :كالتايل  يف لينكسنت إذا كclearُ يف الويندوز أو نتإذا كُ clsهو 

  

  
  

  ما هي بارامترات أو وسائط هذه الدالة؟؟؟*
هذا الوسيط أو البارامتر هو أمـر من ,  ندخل هلا وسيط واحد systemالدالة 

قمنا ) السطر الرابع عشر(  يف املثال األولأوامر النظام الذي نود تنفيذه  مثال
  : و هو أمر من أوامر الدوس مسئول عن إظهار اجلملة Pauseبإدخال األمر 

  
حىت يضغط املستخدم على زر من لوحة املفاتيح ... حيث يظل الربنامج ينتظر

  :حينها يقوم الربنامج باالنتقال إىل اخلطوة القادمة وهي

  
  .نامج و تعين اخلروج من الرب



اآلن أصبح بإمكاننا أن نكتب الكود املكافئ للعبارة اليت يف السطر الرابع عشر 
   :دالكو هوو هذا .. من املثال األول 

 
  

  :خالصة
مسئولة عن تنفيذ أوامر النظام حيث تلعب دور الوسيط بني  system الدالة

  .املستخدم و نظام التشغيل
 هذه الدالة لكن جيب عليك أوال اآلن سنقوم بإعطاء بعض األمثلة الستعمال

    !!!مع أنين قمت بشرحها  لبعض أوامر الدوس) ولو قليال(معرفة 
  
I-املثال األول :  

رمهاـيـظهر كال من الوقت و التاريخ احلاليني مع إمكانية تغياكتب برنامج ي.  
األمر األول مسئول عن الوقت , date و time يف هذا املثال سنستعمل األمرين 

  :الثاين فمسئول عن التاريخ و الكود اآليت يوضح ما سبقأما 

  
  :أما إذا أردنا عدم تغيري الوقت فنكتب األمر

  
 .timeأقصد األمر  قاألمر الساببدل 

  
  



II- املثال الثاين: 
ظهر أربع خيارات للمستخدم على الشكل التايلاكتب برنامج ي: 

  )Arrêter l’ordinateur( إيقاف تشغيل اجلهاز-1
  )Redémarrer l’ordinateur( إعادة تشغيل اجلهاز-2
  )Fermer la session( إاء جلسة املستخدم-3
  )Quitter le programme( اخلروج من الربنامج-4
  

تتم إعادة التشغيل و هكذا  2 , يتم إيقاف الكومبيوتر1وعند الضغط على 
  ..بالنسبة لبقية األوامـر

  :  التاليةيف هذا املثال سنحتاج إىل األوامر

 
 : شرح األوامر السابقة

 shutdownتتكون من الكلمة ) exitطبعا ما عدا األمر (نالحظ أن هذه األوامر
  .l- و  t- وs-   و البارامترات

إغالق :  و بالعربية fermeture: فتعين بالفرنسية  shutdownبالنسبة للكلمة 
 حيث shutdownاألمر  أما البارامترات أو الوسائط فهي تابعة هلذا األمر أقصد

بإمكانك , !!!  وسائط 10يتغري دور هذا األمر ِبتغري الوسائط و حيتوي على 
 مث الضغط على shutdownرؤيتها يف نافذة الدوس عن طريق كتابة األمر 

Enterكما يف ...ائط هذا األمر مع الشرح عندها سترى الئحة تشمل وس
  :الصورة



  
 

  ) :الوسائط( وبالضبط إىل البارامترات.. نرجع إىل مثالنا السابق 
 :بالنسبة لألمر األول

  .مهمته إغالق اجلهاز:  s–الوسيط 
مهمته حتديد الفترة الزمنية قبل تنفيذ األمـر حيث تحسب هذه :  t–الوسيط 

  : دقائق نكتب األمر3يقاف اجلهاز بعد الفترة بالثواين فإذا أردنا إ

  
  . ثانية 180=  ثانية 60*3=  دقائق 3: حيث 

  !!! دقائق3طيب اآلن سيتوقف اجلهاز بعد 

  
   كيف أُلغي هذا األمر؟؟؟



  :نكتب األمر

  
  . بإلغاء تنفيذ األمرa–حيث يقوم الوسيط 
  :بالنسبة لألمر الثاين

 نفس الشيء بالنسبة إلعادة تشغيل ,مهمته إعادة تشغيل اجلهاز :  r–الوسيط 
  . إللغاء تنفيذ األمـرa–ميكننا أيضا استخدام الوسيط ... اجلهاز 

  :بالنسبة لألمر الثالث
  .مهمته إاء جلسة املستخدم:  l–الوسيط 

  . و مهمته اخلروج من البـرنامجexitو أخريا األمر 
 

 :اآلن صار بإمكاننا كتابة الكود
 

  
 



وهي تغيري لون الكتابة و لون اخللفية  ... بسيطة للكود السابقاآلن سنقوم بإضافة
 !!!أيضا 

 و هو األمر املسئول عن تغيري  color و بالضبط األمر systemسنستخدم الدالة 
 حيث نضع مكان .. color: الشكل العام لألمر هو , لون اخلط و لون اخللفية 

الرقم األول , ) Base hexadécimale(النقاط رقمني من القاعدة الست عشرية 
ة و هذا اجلدول يوضح كل تابون الِكل لَون الشاشة اخللفية أما الثاين فيمِثل لَميِث

  :رقم مع اللون الذي يقابله 
 !!!قمت بكتابة أمساء األلوان باللغة الفرنسية ألنين ال أعرفها جيدا باللغة العربية

  
  
  
 

  
  
  
  

  هذا األمر فيمكنك الذهاب إىل الدوس و كتابة األمرأكثر عن أردت تفاصيل إذا

 help color جمموعة من التعليمات تتعلق بشرح هذا األمر و ستظهر لك...  

 اللون املقابل الرقم املقابل اللون الرقم

0 Noir 8 Gris 

1 Bleu foncé 9 Bleu clair 

2 Vert A Vert clair 

3 Bleu-gris B Cyan 

4 Marron C Rouge 

5 Pourpre D Rose 

6 Kaki E Jaune 

7 Gris clair F Blanc 



  
  

 :نقوم بإضافة السطرسطيب اآلن 

  
  :ليصبح الكود هكذا

  
ما ميثالن علَأنا شخصيا اخترت اللونني األصفر و األخضر ألموريتانيام: يِتولَ د 

و أنتمِك ينفقط راجع اجلدول .. اختيار ما تشاء ك 

  :و هذه نتائج تنفيذ الربنامج



  
وإذا وجدت أي استشكال فال تتردد يف ... أرجو أن تكون الفكرة واضحة 

  !!! مراسليت
 

 

III -املثال الثالث : 
 !!!اكتب برنامج يقوم بتغيري باسوورد املستخدم

 و هذا األمر يف احلقيقة هو أحد net userيف هذا املثال سنحتاج إىل األمر 
 يحِتاته متقدمة و مجيلة أيضا فهو ي استخدامnet حيث إن األمر netوسائط األمر 

مكانية  إعطاء احلد األدىن لعدد أحرف كلمة املرور اخلاصة حبساب  ِإكلَ
املستخدم و تعيني احلد األقصى لعدد األيام اليت تكون فيها كلمة املرور اخلاصة 

حبساب املستخدم صاحلة و تعيني احلد األدىن لعدد األيام قبل أن يتمكن املستخدم 
  !!!لكنين هنا أردت االختصار فحسب … تغيري كلمة املرور و الكثري الكثريمن

 وسائط وهو أمر مفيد بإمكانه إضافة 4 هذا التابع ميتلك  ..userنرجع للتابع 
مستخدم جديد أو حذفه أو تغيري الباسوورد اخلاص به لكننا هنا سنقتصر على 

  .تغيري الباسوورد 



  :الشكل العام لألمر هكذا
Net user ) اسم احلساب) (كلمة املرور  (  

يف هذه احلالة فإن األمر يستقبل واسطني األول هو اسم احلساب و الثاين هو 
  :كلمة املرور اجلديدة

 :كما يف الكود اآليت.. أظن أنه صار بإمكاننا اآلن تغيري الباسوورد

  
   

سوين أرجو أن أكون قد وفقت يف الشرح و أرجو لكم االستفادة أيضا و ال تن
 .من صاحل دعائكم

 .تقبلوا فائق حتيايت.. انتهى الدرس و إىل لقاء قادم إن شاء اهللا 
  27/12/2009نتهاء من الكتاب بتاريخ االمت 

 

  
 

 

 

 

 

 

 


